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ระเบียบการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ จังหวัดชุมพร 
************************* 

1. สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นายกสมาคม  นายรังสฤษด์ิ ลักษิตานนท์ 
เลขาธิการ  นายกิตติศักดิ์ ชัยมงคลตระกูล 
สถานท่ีติดต่อ  ห้อง 211-213 ราชมังคลากีฬาสถาน 

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามค าแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
โทรศัพท์ 02-369-3777-9 โทรสาร 02-369-3776  
Website: www.tga.or.th 
Email: thailandgolfassociation@hotmail.com 
 

2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ประธานกีฬากอล์ฟของจังหวัดเจ้าภาพ   ประธานกรรมการ 
ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ   รองประธานกรรมการ 
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ    กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพแต่งต้ัง    กรรมการและเลขานุการ 
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงคุณสมบัตินักกีฬา ประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท.  ประธานกรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้าภาพ   กรรมการ 
ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ  กรรมการ 
ผู้แทนกองนิติการ กกท.    กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ กกท.  กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเทคนิคประกอบด้วย 
ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ  ประธานกรรมการ 
ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬากอล์ฟ    กรรมการ 
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย   กรรมการ 
ผู้จัดการทีมทุกทีมท่ีเข้าแข่งขัน (ยกเว้น คู่กรณี)  กรรมการ 
บุคคลท่ีจังหวัดเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งต้ัง กรรมการและเลขานุการ 

mailto:thailandgolfassociation@hotmail.com
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4. ระเบียบการแข่งขัน 
ให้ใช้ระเบียบและข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติพ.ศ.2550 และ

กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ รวมถึงสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่นซึ่งรับรองโดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ 
 

5. คุณสมบัติของผู้แข่งขัน 
5.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  
5.2 ผู้แข่งขันต้องมีสถานภาพเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นตามกฎข้อบังคับว่าด้วยสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น

ฉบับท่ี 33 ปี พ.ศ. 2559 
5.3 ผู้แข่งขันต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยนับต้ังแต่ปีท่ีเกิดถึงปีท่ีเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนั้น 
5.4 กรณีนักกอล์ฟอาชีพหรือผู้เสียสถานภาพความเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น ต้องได้รับการคืนสถานภาพ

นักกอล์ฟสมัครเล่นจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ อย่างเป็นทางการ 
5.5 ผู้ท่ีท างานอาชีพแคดด้ีมาก่อนต้องพ้นสภาพการเป็นแคดด้ีอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัคร

เข้าแข่งขัน 
 

6. ประเภทการแข่งขัน 
ก าหนดให้มีการแข่งขัน 4 ประเภทดังนี้ 

6.1 ประเภททีมชาย 
6.2 ประเภททีมหญิง 
6.3 ประเภทบุคคลชาย 
6.4 ประเภทบุคคลหญิง 

 
7. จ านวนผู้แข่งขันผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน 

7.1 ประเภททีมชาย 
ประกอบด้วยผู้แข่งขันจ านวนไม่เกิน 4 คนและไม่น้อยกว่า 3 คนโดยอนุญาตให้มีนักกอล์ฟทีมชาติ

ประจ าปีปัจจุบันท่ีจัดการแข่งขันระดับภาคเพียง 1 คนในทีมท้ังนี้ให้ยกเว้นกับนักกอล์ฟท่ีได้รับการประกาศให้เป็น
นักกอล์ฟทีมชาติหลังการแข่งขันระดับภาคนั้นๆ 

7.2 ประเภททีมหญิง 
ประกอบด้วยผู้แข่งขันจ านวนไม่เกิน 3 คนและไม่น้อยกว่า 2 คนโดยอนุญาตให้มีนักกอล์ฟทีมชาติ

ประจ าปีปัจจุบันท่ีจัดการแข่งขันระดับภาคเพียง 1 คนในทีมท้ังนี้ให้ยกเว้นกับนักกอล์ฟท่ีได้รับการประกาศให้เป็น
นักกอล์ฟทีมชาติหลังการแข่งขันระดับภาคนั้นๆ 

7.3 ประเภทบุคคลชาย 
      ให้สิทธิ์เฉพาะจังหวัดท่ีไม่ส่งประเภททีมชายส่งได้ไม่เกิน 2 คนโดยอนุญาตให้มีนักกอล์ฟทีมชาติ

ประจ าปีปัจจุบันท่ีจัดการแข่งขันระดับภาคเพียง  1 คนท้ังนี้ให้ยกเว้นกับนักกอล์ฟท่ีได้รับการประกาศให้เป็น
นักกอล์ฟทีมชาติหลังการแข่งขันระดับภาคนั้นๆ 
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7.4 ประเภทบุคคลหญิง 
ให้สิทธิ์เฉพาะจังหวัดท่ีไม่ส่งประเภททีมหญิงส่งได้ 1 คนโดยอนุญาตให้มีนักกอล์ฟทีมชาติประจ าปี

ปัจจุบันที่จัดการแข่งขันระดับภาคได้ท้ังนี้ให้ยกเว้นกับนักกอล์ฟท่ีได้รับการประกาศให้เป็นนักกอล์ฟทีมชาติหลังการ
แข่งขันระดับภาคนั้นๆ 

7.5 ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนประเภททีม 
ให้มีผู้ควบคุมทีมประเภททีมชาย 1 คนและประเภททีมหญิง 1 คนและให้มีผู้ฝึกสอน (Coach) 

ประเภททีมชาย 1 คนและประเภททีมหญิง 1 คน 
7.6 ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนประเภทบุคคล 

ให้มีผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนประเภทบุคคลชาย 1 คน และประเภทบุคคลหญิง 1 คน 
หมายเหตุ ผู้แข่งขันประเภททีมถือว่าเข้าแข่งขันประเภทบุคคลด้วยและในกรณีท่ีนักกีฬาประเภททีมไม่ครบนักกีฬา
ท่ีส่งรายช่ือตาม (Entry Form by Name) ยังสามารถแข่งขันประเภทบุคคลได้ 
 
8. ข้อก าหนดการส่งชื่อนักกีฬา 

8.1 การจัดการแข่งขันระดับภาค 
8.1.1 ให้แต่ละจังหวัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ 2 ทีมชาย 1 ทีมและหญิง 1 ทีมและประเภทบุคคล

ให้สิทธิ์เฉพาะจังหวัดท่ีไม่ส่งผู้แข่งขันประเภททีมเท่านั้นเพื่อร่วมคัดเลือกนักกีฬาในนามต้นสังกัดจังหวัดโดยปฏิบัติ
ดังนี้ 

8.1.2 ให้ส่งแบบแจ้งประเภทและจ านวนผู้แข่งขัน (Entry Form by Number) เพื่อเตรียมเข้าแข่งขัน
ต่อจังหวัดเจ้าภาพท่ีจัดการแข่งขันภายในเวลาท่ีก าหนดโดยอนุญาตให้ส่งรายช่ือนักกีฬาไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อน
การคัดเลือกระดับภาคหรือตามท่ี กกท.ก าหนด 

(1) ประเภททีมชายจ านวนไม่เกิน 6 คนและไม่น้อยกว่า 3 คน 
(2) ประเภททีมหญิงจ านวนไม่เกิน 5 คนและไม่น้อยกว่า 2 คน 
(3) ประเภทบุคคลชายจ านวนไม่เกิน 2 คนให้สิทธิ์เฉพาะจังหวัดท่ีไม่ส่งนักกีฬาประเภททีมชาย 
(4) ประเภทบุคคลหญิงจ านวน 1 คนให้สิทธิ์เฉพาะจังหวัดท่ีไม่ส่งนักกีฬาประเภททีมหญิง 

8.1.3 ให้จัดส่งบัญชีรายช่ือนักกีฬาท่ีจะเข้าแข่งขัน (Entry Form by Name) ต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจังหวัดเจ้าภาพท่ีจัดการแข่งขันภายในก าหนดวันส่งรายช่ือนักกีฬาตามท่ี กกท.ก าหนด 

(1) ประเภททีมชายจ านวนไม่เกิน 4 คนและไม่น้อยกว่า 3 คน 
(2) ประเภททีมหญิงจ านวนไม่เกิน 3 คนและไม่น้อยกว่า 2 คน 
(3) ประเภทบุคคลชายจ านวนไม่เกิน 2 คนให้สิทธิ์เฉพาะจังหวัดท่ีไม่ส่งนักกีฬาประเภททีมชาย 
(4) ประเภทบุคคลหญิงจ านวน 1 คนให้สิทธิ์เฉพาะจังหวัดท่ีไม่ส่งนักกีฬาประเภททีมหญิง 

8.1.4 จังหวัดท่ีได้สิทธิ์ไปแข่งขันในระดับชาติให้ส่งรายช่ือนักกีฬา (Entry Form by Name) ต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันเจ้าภาพในระดับภาคเมื่อทราบผลการแข่งขันท้ังนี้บัญชีรายช่ือท่ีส่งมอบแล้วจะ
เปล่ียนแปลงในระหว่างการแข่งขันไม่ได้จังหวัดใดจดแจ้งจ านวนนักกีฬาผิดไปจากเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม
ท าการแข่งขัน 
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8.2 การจัดการแข่งขันระดับชาติ 
ให้จังหวัดท่ีได้สิทธิ์ไปแข่งขันระดับชาติพิจารณารายช่ือนักกีฬาท่ีได้จดแจ้งไว้ในการแข่งขันระดับภาค

ตามข้อ 8.1.3 จัดส่งให้จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันภายในก าหนดวันส่งรายช่ือนักกีฬา (Entry Form by Name) 
ไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนพิธีเปิดการแข่งขันหรือภายในระยะเวลาท่ี กกท. ก าหนด 

8.2.1 ทีมท่ีมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ประเภททีมชาย 12 ทีม และประเภททีมหญิง 12 ทีม
ได้จาก 

8.2.1.1 ทีมท่ีได้อันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 จากการแข่งขันคัดเลือกระดับภาค แต่ละภาค 
ทีมชายจ านวน 10 ทีม ทีมหญิงจ านวน 10 ทีม และ 

8.2.1.2 ทีมจากจังหวัดเจ้าภาพท่ีจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 (จังหวัดชุมพร) 
ทีมชายจ านวน 1 ทีม และทีมหญิงจ านวน 1 ทีม 

8.2.1.3 ทีมจากจังหวัดท่ีชนะเลิศอันดับหนึ่งของปีล่าสุดจากกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 32  
ทีมชายจ านวน 1 ทีม และทีมหญิงจ านวน 1 ทีม 

8.2.2 บุคคลท่ีมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ประเภทบุคคล 
ให้ใช้ผู้แข่งขันจากผู้แข่งขันประเภททีมและบุคคลท่ีไม่อยู่ในทีมดังต่อไปนี้ 
8.2.2.1 ผู้แข่งขันท่ีได้อันดับท่ี 1 และอันดับ 2 ในการแข่งขันระดับภาคแต่ละภาคเข้าแข่งขันใน 
          ระดับชาติ 

หมายเหตุ 1.ให้แต่ละจังหวัดส่งยืนยันรายช่ือภายในก าหนดวันส่งรายช่ือนักกีฬาจังหวัดใดแจ้งจ านวนนักกีฬาผิด 
                ไปจากเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมท าการแข่งขัน 

2.ทีมท่ีส่งนักกีฬาไม่ครบทีมอนุญาตให้แข่งขันประเภทบุคคลได้ 
 

9. รูปแบบการแข่งขันรอบที่ก าหนด และการคิดสกอร์ 
9.1 การแข่งขันระดับภาค 

การแข่งขันระดับภาค เพื่อคัดเลือกทีมท่ีได้อันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 ของแต่ละภาค จ านวน 10 ทีม 
และบุคคลท่ีได้อันดับท่ี 1 และอันดับท่ี 2 ท่ีไม่อยู่ในทีมท่ีผ่านเข้าแข่งขันในระดับชาติเข้าไปแข่งขันในการแข่งขัน
ระดับชาติ 

รูปแบบการแข่งขัน รอบท่ีก าหนด และการคิดสกอร์ 
(1) แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ (Stroke Play) ใช้กรอสสกอร์ (Gross Score)  
(2) ทีมชายแข่งขัน 4 วันๆละ 18 หลุมรวม 72 หลุม 
(3) ทีมหญิงแข่งขัน 3 วันๆละ 18 หลุมรวม 54 หลุม 
(4) การนับสกอร์ประเภททีมชายให้รวมสกอร์ของผู้แข่งขันในทีมท่ีท าสกอร์ต่ าสุด 3 คนใน 4 คนของ

แต่ละวันเป็นสกอร์ของทีมและทีมท่ีท าสกอร์รวม 4 วันต่ าสุดเป็นทีมชนะ 
(5) การนับสกอร์ประเภททีมหญิงให้รวมสกอร์ของผู้แข่งขันในทีมท่ีท าสกอร์ต่ าสุด 2 คนใน 3 คนของ

แต่ละวันเป็นสกอร์ของทีมและทีมท่ีท าสกอร์รวม 3 วันต่ าสุดเป็นทีมชนะ 
(6) การแข่งขันประเภทบุคคลชายผู้แข่งขันท่ีท าสกอร์รวม 4 วันต่ าสุดเป็นผู้ชนะ 
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(7) การแข่งขันประเภทบุคคลหญิงผู้แข่งขันท่ีท าสกอร์รวม 3 วันต่ าสุดเป็นผู้ชนะ 
9.2 การแข่งขันระดับชาติรูปแบบการแข่งขัน รอบท่ีก าหนด และการคิดสกอร์ 

(1) แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ (Stroke Play) ใช้กรอสสกอร์ (Gross Score)  
(2) ทีมชายแข่งขัน 4 วันๆละ 18 หลุมรวม 72 หลุม 
(3) ทีมหญิงแข่งขัน 3 วันๆละ 18 หลุมรวม 54 หลุม 
(4) การนับสกอร์ประเภททีมชายให้รวมสกอร์ของผู้แข่งขันในทีมท่ีท าสกอร์ต่ าสุด 3 คนใน 4 คนของ

แต่ละวันเป็นสกอร์ของทีม และทีมท่ีท าสกอร์รวม 4 วันต่ าสุดเป็นทีมชนะ 
(5) การนับสกอร์ประเภททีมหญิงให้รวมสกอร์ของผู้แข่งขันในทีมท่ีท าสกอร์ต่ าสุด 2 คนใน 3 คนของ

แต่ละวันเป็นสกอร์ของทีม และทีมท่ีท าสกอร์รวม 3 วันต่ าสุดเป็นทีมชนะ 
(6) การแข่งขันประเภทบุคคลชายผู้แข่งขันท่ีท าสกอร์รวม 4 วันต่ าสุดเป็นผู้ชนะ 
(7) การแข่งขันประเภทบุคคลหญิงผู้แข่งขันท่ีท าสกอร์รวม 3 วันต่ าสุดเป็นผู้ชนะ 

 
10. การตัดสินกรณีเสมอกัน (Decision of Ties)  

10.1 การแข่งขันประเภททีม 
(1) การแข่งขันระดับภาค 
กรณีมีทีมมากกว่าหนึ่งทีมท าสกอร์รวมเสมอกันและมีผลกับการเข้ารอบไปแข่งในระดับชาติ

คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดแข่งขันแบบ HOLE BY HOLE PLAY-OFF โดยใช้จ านวนผู้แข่งขันของทีมท่ีได้เข้า
ท าการแข่งขัน ตามหลุมท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ส าหรับทีมท่ีท าสกอร์รวมเสมอกันในอันดับอื่นๆ(ทีมท่ีได้เข้ารอบแล้ว และทีมท่ีไม่ผ่านรอบคัดเลือก)
ให้เปรียบเทียบสกอร์รวมทีมท่ีท าสกอร์เสมอกันในอันดับนั้นๆทีมท่ีท าสกอร์รวม 18 หลุมของรอบสุดท้ายต่ ากว่าเป็น
ทีมท่ีชนะหากยังเสมอกันให้เปรียบเทียบสกอร์รวมของเก้าหลุมสุดท้าย (หลุม 10-18 ของสนามท่ีใช้ท าการแข่งขัน) 
หากยังเสมอกันอีกให้เปรียบเทียบสกอร์รวมของหกหลุมสุดท้าย (หลุม 13-18 ของสนามท่ีใช้ท าการแข่งขัน) สาม
หลุมสุดท้าย (หลุม 16-18 ของสนามท่ีใช้ท าการแข่งขัน) และท้ายสุดไปเปรียบเทียบสกอร์รวมของหลุมท่ี 18 ของ
สนามท่ีใช้ท าการแข่งขันย้อนหลังไปถึงหลุม 1 ของวันสุดท้ายตามล าดับจนกว่าปรากฏสกอร์รวมของทีมท่ีต่ าท่ีสุดเป็น
ทีมท่ีอยู่ในอันดับน าหน้าทีมท่ีท าสกอร์มากกว่า 

(2)  การแข่งขันระดับชาติ 
กรณีมีทีมมากกว่าหนึ่งทีมท าสกอร์เสมอกันอันดับท่ีหนึ่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดแข่งขัน

แบบ HOLE BY HOLE PLAY-OFF โดยใช้จ านวนผู้แข่งขันของทีมท่ีได้เข้าท าการแข่งขัน ตามหลุมท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดจนกว่าจะปรากฏผลได้ทีมชนะเลิศเพียงหนึ่งทีม 

ส าหรับทีมท่ีท าสกอร์เสมอกันในอันดับท่ีเหลือให้เปรียบเทียบสกอร์รวมทีมท่ีท าสกอร์เสมอกันใน
อันดับนั้นๆทีมท่ีท าสกอร์รวม 18 หลุมของรอบสุดท้ายต่ ากว่าเป็นทีมท่ีชนะหากยังเสมอกันให้เปรียบเทียบสกอร์รวม
ของเก้าหลุมสุดท้าย (หลุม 10-18ของสนามท่ีใช้ท าการแข่งขัน) หากยังเสมอกันอีกให้เปรียบเทียบสกอร์รวมของหก
หลุมสุดท้าย (หลุม 13-18ของสนามท่ีใช้ท าการแข่งขัน) สามหลุมสุดท้าย (หลุม 16-18ของสนามท่ีใช้ท าการแข่งขัน) 
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และท้ายสุดไปเปรียบเทียบสกอร์รวมของหลุมท่ี 18 ของสนามท่ีใช้ท าการแข่งขันย้อนหลังไปถึงหลุมท่ี 1 ของวัน
สุดท้ายตามล าดับจนกว่าปรากฏสกอร์รวมของทีมท่ีต่ าท่ีสุดเป็นทีมท่ีอยู่ในอันดับน าหน้าทีมท่ีท าสกอร์มากกว่า 

10.2 การแข่งขันประเภทบุคคล 
(1) การแข่งขันระดับภาค 
กรณีมีผู้แข่งขันมากกว่าหนึ่งคนท าสกอร์เสมอกันและมีผลกับการเข้ารอบไปแข่งในระดับชาติ

คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดแข่งขันแบบ HOLE BY HOLE PLAY-OFF ตามหลุมท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ส าหรับผู้แข่งขันท่ีท าสกอร์เสมอกันในอันดับอื่นๆ (ผู้แข่งขันท่ีได้เข้ารอบแล้ว และผู้แข่งขันท่ีไม่ผ่าน

รอบคัดเลือก)ให้เปรียบเทียบสกอร์รวมระหว่างผู้แข่งขันท่ีท าสกอร์รวมเสมอกันในอันดับนั้นๆผู้แข่งขันท่ีท าสกอร์รวม
ในรอบสุดท้ายต่ ากว่าเป็นผู้ท่ีชนะหากยังเสมอกันให้เปรียบเทียบสกอร์รวมของเก้าหลุมสุดท้าย  (หลุม 10-18 ของ
สนามท่ีใช้ท าการแข่งขัน) หากยังเสมอกันอีกให้เปรียบเทียบสกอร์รวมของหกหลุมสุดท้าย (หลุม 13-18ของสนามท่ี
ใช้ท าการแข่งขัน) สามหลุมสุดท้าย (หลุม 16-18ของสนามท่ีใช้ท าการแข่งขัน) และท้ายสุดไปใช้สกอร์รวมของหลุมท่ี 
18 ของสนามท่ีใช้ท าการแข่งขันย้อนหลังไปถึงหลุมท่ี 1 ของวันสุดท้ายตามล าดับจนกว่าปรากฏสกอร์รวมของผู้
แข่งขันท่ีต่ าท่ีสุดเป็นผู้ท่ีอยู่ในอันดับน าหน้าผู้ท่ีท าสกอร์มากกว่า 
หมายเหตุกรณีเสมอกันในอันดับท่ีมีผลเข้ารอบไปแข่งระดับชาติ แต่ผู้แข่งขันทุกคนได้สิทธิ์แบบประเภททีมแล้ว ให้
จัดอันดับด้วยการเปรียบเทียบสกอร์แบบย้อนหลัง(Count Back) 

(2) การแข่งขันระดับชาติ 
กรณีมีผู้แข่งขันมากกว่าหนึ่งคนท าสกอร์เสมอกันอันดับท่ีหนึ่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัด

แข่งขันแบบ HOLE BY HOLE PLAY-OFFตามหลุมท่ีคณะกรรมการก าหนดจนกว่าจะปรากฏผลได้ผู้ชนะเลิศเพียง
หนึ่งคน 

ส าหรับผู้แข่งขันท่ีท าสกอร์เสมอกันในอันดับท่ีเหลือให้เปรียบเทียบสกอร์รวมระหว่างผู้แข่งขันท่ีท า
สกอร์รวมเสมอกันในอันดับนั้นๆผู้แข่งขันท่ีท าสกอร์รวมในรอบสุดท้ายต่ ากว่าเป็นผู้ท่ีชนะหากยังเสมอกันให้
เปรียบเทียบสกอร์รวมของเก้าหลุมสุดท้าย (หลุม 10-18 ของสนามท่ีใช้ท าการแข่งขัน) หากยังเสมอกันอีกให้
เปรียบเทียบสกอร์รวมของหกหลุมสุดท้าย (หลุม 13-18 ของสนามท่ีใช้ท าการแข่งขัน) สามหลุมสุดท้าย (หลุม16-18 
ของสนามท่ีใช้ท าการแข่งขัน) และท้ายสุดไปใช้สกอร์รวมของหลุมท่ี 18 ของสนามท่ีใช้ท าการแข่งขันย้อนหลังไปถึง
หลุมท่ี 1 ของวันสุดท้ายตามล าดับจนกว่าปรากฏสกอร์รวมของผู้แข่งขันท่ีต่ าท่ีสุดเป็นผู้ท่ีอยู่ในอันดับน าหน้าผู้ท่ีท า
สกอร์มากกว่า 

 
11. การลดรอบที่ก าหนดหรือการยกเลิกรอบที่ก าหนด 

หากไม่สามารถท าการแข่งขันให้จบรอบท่ีก าหนดได้ในแต่ละวันท่ีท าการแข่งขัน หรือแข่งขันแบบ HOLE 
BY HOLE PLAY-OFF เนื่องจากสนามไม่สามารถใช้ท าการแข่งขันได้หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย หรือเนื่องจาก
สาเหตุอื่นๆให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันปฏิบัติตามค าตัดสินของกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟข้อ 33-1/2 และ33-2d/1 
คณะกรรมการต้องประกาศให้ผู้แข่งขันทราบโดยเร็วและถือว่าอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้
พิจารณา 
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12. การจัดกลุ่มเวลาเร่ิมเล่น 
12.1 การจัดกลุ่มแข่งขันประเภททีมชายและทีมหญิง 

ก าหนดให้มีผู้แข่งขันกลุ่มละไม่เกิน 4 คนโดยเว้นระยะเวลาการปล่อยระหว่างกลุ่ม 10– 12นาทีและ
ใหใ้ช้ประเภททีมเป็นหลักในการจัดกลุ่มเริ่มเล่นในแต่ละกลุ่มให้มีผู้แข่งขันจากแต่ละทีมได้เพียง 1 คนเท่านั้นการจัด
กลุ่มเริ่มเล่นในแต่ละรอบ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) การจัดกลุ่มแข่งขันรอบแรก 
จัดกลุ่มโดยเรียงตามล าดับทีมด้วยวิธีจับสลากผู้ควบคุมทีมจะต้องส่งรายช่ือนักกีฬาให้คณะกรรมการ

จัดการแข่งขันในวันประชุมผู้ควบคุมทีมก่อนเริ่มจับสลากตามล าดับท่ีต้องการให้เริ่มเล่นโดยจะถือว่าช่ือท่ีหนึ่งท่ีส่งให้
คณะกรรมการเป็นผู้แข่งขันท่ีเริ่มเล่นเป็นคนแรกของทีม(ช่ือสุดท้ายเริ่มเล่นคนสุดท้าย) 

(2) การจัดกลุ่มแข่งขันรอบท่ีสอง 
จัดกลุ่มโดยเรียงตามล าดับสกอร์รวมของทีม 18 หลุมแรกทีมท่ีท าสกอร์รวมสูงกว่าต้องเริ่มเล่นก่อน

และส าหรับผู้แข่งขันในแต่ละทีมผู้ท่ีท าสกอร์รวม 18 หลุมแรกสูงกว่าต้องเริ่มเล่นก่อนตามล าดับ 
(3) การจัดกลุ่มแข่งขันรอบท่ีสาม 
จัดกลุ่มโดยเรียงตามล าดับสกอร์รวมของทีม 2 วัน รวม 36 หลุมทีมท่ีท าสกอร์รวมสูงกว่าต้องเริ่มเล่น

ก่อนและส าหรับผู้แข่งขันในแต่ละทีมผู้ท่ีท าสกอร์รวม 2 วันรวม 36 หลุมสูงกว่าต้องเริ่มเล่นก่อนตามล าดับ 
(4) การจัดกลุ่มแข่งขันรอบท่ีส่ี 
จัดกลุ่มโดยเรียงตามล าดับสกอร์รวมของทีม 3 วันใน 54 หลุมทีมท่ีท าสกอร์รวมสูงกว่าต้องเริ่มเล่น

ก่อนและส าหรับผู้แข่งขันในแต่ละทีมผู้ท่ีท าสกอร์รวม 3 วัน 54 หลุมสูงกว่าต้องเริ่มเล่นก่อนตามล าดับ 
หมายเหตุ  ถ้าผู้ควบคุมทีมไม่เข้าร่วมประชุม ให้คณะกรรมการด าเนินการแทนท้ังจับสลากและส่งรายช่ือนักกีฬา 
โดยผู้ควบคุมทีมนั้นไม่มีสิทธิ์อ้างสิทธิ์ใดใด 

12.2 การจัดกลุ่มแข่งขันประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิง 
(1) การจัดกลุ่มแข่งขันในรอบแรก 
จัดให้อยู่ในทีมท่ีส่งรายช่ือไม่ครบตามสิทธิ์หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน (โดยไม่

ต้องจับสลาก)  
(2) การจัดกลุ่มแข่งขันในรอบท่ีสองรอบท่ีสามและรอบท่ีส่ี 
จัดให้อยู่ในทีมท่ีส่งรายช่ือไม่ครบตามสิทธิ์หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยให้

อยู่ในกลุ่มท่ีมีสกอร์ใกล้เคียงกันโดยผู้ท่ีท าสกอร์รวมสูงกว่าเป็นผู้เริ่มเล่นก่อน 
 
13. การประชุมผู้ควบคุมทีม 

ผู้ควบคุมทีมต้องเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ควบคุมทีม หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมต้องแจ้งต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และหรือต้องแต่งต้ังตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทน หากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวผู้ควบคุมทีม
นั้นไม่มีสิทธิ์ประท้วงอ้างสิทธิ์ลงมติในการประชุมใดใด และไม่ได้สิทธิ์ในการให้ค าปรึกษายกเว้นมีเหตุผลอันควร โดย
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ท้ังนี้ กกท. ไม่อนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม เพื่อ
ท าหน้าท่ีแทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้องท ารายงานเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป 
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14. กฎสนามและเง่ือนไขการแข่งขัน 

กฎสนามและเงื่อนไขการแข่งขันตามภาคผนวก 1 - 4 ของกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟต่อไปนี้ได้จัดท าให้
สอดคล้องกับกฎข้อบังคับภาษาไทยฉบับท่ี 33 ปี พ.ศ. 2559โดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ตามท่ีได้รับการรับรองโดยR&A Rules Limited 
 
ส่วนที ่1 กฎสนาม (Local Rules)  

กฎสนามต่อไปนี้ใช้ร่วมกับกฎสนามเพิ่มเติมหรือปรับปรุงท่ีประกาศโดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ 
ในสนามท่ีใช้ท าการแข่งขันจนกว่าจะมีการประกาศเปล่ียนแปลง 

1. เขตโอบี (Out of Bounds) กฎข้อ 27  
พ้นก าแพงรั้วหรือหลักสีขาวซึ่งเป็นส่ิงก าหนดแนวเขตโอบี 
หมายเหตุ 1 กรณีเขตโอบีแสดงด้วยหลักสีขาวหรือเสารั้ว (ไม่นับเสาค้ ายัน) ก าหนดให้แนวเช่ือมด้านในสุด

ของหลักหรือเสารั้วที่ระดับพื้นสนามเป็นแนวเขตโอบีลูกอยู่ในเขตโอบีเมื่อทุกส่วนของลูกพ้นแนวดังกล่าว 
หมายเหตุ 2 กรณีเขตโอบีแสดงด้วยเส้นสีขาวต่อเนื่องหรือเส้นสีขาวซึ่งเช่ือมระหว่างหลักสีขาวเส้นนั้นเป็น

แนวเขตโอบีลูกอยู่ในเขตโอบีเมื่อทุกส่วนของลูกอยู่บนเส้นหรือพ้นเส้นไปแล้ว 
หมายเหตุ 3 ลูกท่ีข้ามถนนท่ีใช้ก าหนดเขตโอบีและไปหยุดอยู่พ้นถนนดังกล่าวไปแล้วถือว่าลูกอยู่ในเขตโอบี

ถึงแม้ว่าลูกดังกล่าวอาจหยุดอยู่ในอีกส่วนหนึ่งของสนาม 
2. อุปสรรคน้ ารวมทั้งอุปสรรคน้ าด้านข้าง (Water Hazards including Lateral Water Hazards) 

กฎข้อ 26  
หมายเหตุดรอปโซนส าหรับอุปสรรคน้ า 
เมื่อมีการก าหนดดรอปโซนส าหรับอุปสรรคน้ าผู้เล่นสามารถปฏิบัติตามกฎข้อ 26 หรือดรอปลูกใดลูกหนึ่งใน

ดรอปโซนท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุดกับจุดท่ีลูกเดิมผ่านเขตอุปสรรคน้ าครั้งสุดท้ายโดยมีโทษปรับหนึ่งสโตรคการดรอปลูกในดร
อปโซนจะไม่มีการดรอปใหม่อีกถ้าลูกท่ีดรอปหยุดอยู่ห่างจากจุดกระทบส่วนของสนามครั้งแรกไม่เกินกว่าสองช่วงไม้
กอล์ฟถึงแม้ว่าลูกท่ีดรอปจะกล้ิงออกนอกพื้นท่ีดรอปโซนหรือใกล้หลุมเข้าไป 

3. พื้นที่ซ่อม (Ground Under Repair) กฎข้อ 25-1  
3.1 พื้นท่ีท่ีล้อมรอบด้วยเส้นสีขาวรวมทั้งบริเวณท่ีก าหนดให้ผู้ชมเดินผ่านซึ่งมีเส้นสีขาวล้อมรอบไว้ 
3.2 หญ้าท่ีคลุมร่องเดินสายไฟ 
3.3 พื้นสนามท่ัวไป (Through the green) ร่องตะเข็บระหว่างแผ่นหญ้า (ไม่ใช่ตัวแผ่นหญ้า) ถือว่าเป็น

พื้นท่ีซ่อมอย่างไรก็ตามการติดขัดการยืนบนร่องดังกล่าวไม่ถือเป็นการติดขัดตามกฎข้อ 25-1 ถ้าลูกอยู่ในหรือสัมผัส
ร่องดังกล่าวหรือร่องดังกล่าวติดขัดบริเวณต้ังใจสวิงผู้เล่นสามารถได้รับการผ่อนปรนตามกฎข้อ 25-1 และก าหนดให้
ร่องตะเข็บระหว่างแผ่นหญ้าท้ังหมดมีสถานะเสมือนเป็นร่องเดียวกัน 

3.4 เฟร้นช์เดรน (ร่องระบายน้ าท่ีใส่หินไว้ในร่อง)  
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4. ลูกจม (Embedded Ball) กฎข้อ 25-2  
พื้นสนามท่ัวไป (Through the green) ลูกจมในรอยตกของมันเองบนพื้นผู้เล่นอาจหยิบลูกขึ้นท าความ

สะอาดและดรอปลูกนั้นใกล้เท่าท่ีเป็นไปได้กับจุดท่ีลูกอยู่และไม่ใกล้หลุมเข้าไปโดยไม่มีโทษปรับเมื่อดรอปลูกลงไปลูก
ต้องกระทบส่วนของสนามในบริเวณพื้นสนามท่ัวไปก่อน 

หมายเหตุ ลูก “จม”เมื่ออยูใ่นรอยตกของมันเองและส่วนของลูกอยู่ต่ ากว่าระดับพื้นโดยลูกไม่จ าเป็นสัมผัส
ดิน (เช่น หญ้า หรือลูสอิมเพดิเม้นท์ และส่ิงคล้ายกันอาจแทรกอยู่ระหว่างลูกกับดิน) 

ข้อยกเว้น 
1. ผู้เล่นไม่อาจได้รับการผ่อนปรนตามกฎสนามนี้ถ้าลูกจมในทรายในพื้นท่ีท่ีไม่ใช่บริเวณหญ้าตัดส้ัน  

(closely mown area)  
2. ผู้เล่นไม่อาจได้รับการผ่อนปรนตามกฎสนามนี้ถ้าการติดขัดกับส่ิงอื่นนอกเหนือจากสภาพท่ีครอบคลุม

ในกฎสนามนี้ท าให้ไม่สามารถท าการสโตรคได้อย่างชัดเจน 
3. ผู้เล่นไม่อาจได้รับการผ่อนปรนตามกฎสนามนี้ถ้าลูกจมในขอบของบังเกอร์ที่ปูด้วยชั้นหญ้า 

5. สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ (Immovable Obstructions) กฎข้อ 24-2  
5.1 พื้นท่ีล้อมด้วยเส้นสีขาวและอยู่ติดแนบกับส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนย้ายไม่ได้ให้ถือว่าพื้นท่ีดังกล่าวเป็น

ส่วนหนึ่งของส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนย้ายไม่ได้และไม่ใช่พื้นท่ีซ่อม (Ground Under Repair)  
5.2 พื้นท่ีตกแต่งภูมิทัศน์ (แปลงไม้ประดับพุ่มไม้และส่ิงท่ีคล้ายกัน) ท่ีล้อมรอบด้วยส่ิงกีดขวางท่ี

เคล่ือนย้ายไม่ได้ให้ถือว่าพื้นท่ีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของส่ิงกีดขวางนั้น 
5.3 แผ่นท่ียึดแน่นและพลาสติคท่ีมีรูปทรงลาดเอียงท่ีใช้คลุมสายไฟเป็นส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนย้ายไม่ได้ 

5.4 สะพานท่ีมีสภาพไม่ถาวรท่ีสร้างขึ้นส าหรับผู้เล่นหรือผู้ชมเป็นส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนย้ายไม่ได้ 
6. รอยปะหญ้าบนกรีน (Turf Plugs on Putting Green)  
บนกรีนรอยปะหญ้าทุกขนาดให้มีสถานะเป็นเช่นเดียวกับรอยหลุมเก่าผู้เล่นสามารถซ่อมได้ตามกฎข้อ 16-1c 
7. สิ่งที่รวมเป็นส่วนเดียวกับสนาม (Integral Parts of the Course)  

7.1 สายลวด สายเคเบิลวัสดุท่ีใช้ห่อหรือวัสดุอื่นใดท่ีน ามาแนบติดกับต้นไม้หรือถาวรวัตถุต่างๆของสนาม 
7.2 ก าแพงเข่ือนและเสาพยุงเข่ือนท่ีอยู่ในเขตอุปสรรคน้ า 

8. สายเคเบิลยกระดับถาวร (Permanent Elevated Cables)  
ถ้าลูกผู้เล่นกระทบสายไฟแรงสูงสายโทรศัพท์หรือสายเคเบิลซึ่งยกระดับเหนือพื้นดินท่ีมีสภาพถาวรยกเลิก

การเล่นสโตรคนั้นและผู้เล่นต้องเล่นลูกใดลูกหนึ่งใกล้เท่าท่ีเป็นไปได้กับจุดท่ีเล่นลูกเดิมไปตามกฎข้อ 20-5 (การท าส
โตรคต่อไปจากท่ีได้ท าการสโตรคไปก่อนหน้านั้น) ถ้าไม่สามารถน าลูกนั้นกลับมาได้ทันที อาจใช้อีกลูกหนึ่งแทนได้ 

ข้อยกเว้นสโตรคท่ีมีผลให้ลูกผู้เล่นกระทบกล่องทางแยกสายเคเบิลท่ีขึ้นมาจากพื้นต้องไม่เล่นใหม่ 
9. สิ่งกีดขวางชั่วคราวท่ีเคลื่อนย้ายไม่ได้ (Temporary Immovable Obstructions)  
หมายเหตุ 1 พื้นสนามท่ัวไปกรณีท่ีลูกของผู้เล่นหยุดอยู่ในอยู่บนหรืออยู่ใต้ส่ิงกีดขวางช่ัวคราวท่ีเคล่ือนย้าย

ไม่ได้หรือส่ิงกีดขวางช่ัวคราวที่เคล่ือนย้ายไม่ได้ติดขัดการยืนหรือบริเวณต้ังใจสวิงของผู้เล่นถ้าผู้เล่นต้องการผ่อนปรน
อาจปฏิบัติตามทางเลือกใดท่ีกฎอนุญาตหรือโดยท่ีคณะกรรมการได้จัดท าดรอปโซนไว้แล้วเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มผู้
เล่นอาจดรอปลูกนั้นโดยไม่มีโทษปรับในดรอปโซนท่ีใกล้ท่ีสุด 
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หมายเหตุ 2 ส่ิงกีดขวางช่ัวคราวท่ีเคล่ือนย้ายไม่ได้ท่ีเช่ือมโยงเข้ากับส่ิงกีดขวางช่ัวคราวท่ีเคล่ือนย้ายไม่ได้
อันอื่นหรือโยงกับส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนย้ายไม่ได้ใดด้วยเส้นสีขาวให้ถือเสมือนว่าท้ังหมดเป็นส่ิงกีดขวางช่ัวคราวท่ี
เคล่ือนย้ายไม่ได้อันเดียวกัน 

สิ่งกีดขวางชั่วคราวท่ีเคลื่อนย้ายไม่ได้(Temporary Immovable Obstructions)  
นิยามศัพท์ 
ตัวอย่างอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะส่ิงต่อไปนี้ได้แก่นาฬิกาป้ายโฆษณาท่ียึดติดกับส่ิงกีดขวางช่ัวคราวท่ี

เคล่ือนย้ายไม่ได้อื่นๆหรือป้ายโฆษณาและป้ายบอกหลุมระยะหลุมท่ีติดต้ังอยู่รอบแท่นต้ังที 
สิ่งกีดขวางที่เคลื่อนย้ายได้(Movable Obstructions)  
นิยามศัพท์ 
ตัวอย่างอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะส่ิงต่อไปนี้ได้แก่ป้ายโฆษณาท่ีไม่ยึดติดแน่นซึ่งติดต้ังอยู่นอกแท่นต้ังทีท่ี

แจกเครื่องด่ืมกล้องถ่ายรูปและขาต้ังไมโครโฟนส าหรับโทรทัศน์เสารับส่งวิทยุรายงานสกอร์ท่ีไม่ยึดติดแน่นและป้าย
บอกทางข้ามในสนาม 

10. ก้อนหินในบังเกอร์ (Stones in Bunkers)  
ก้อนหินในบังเกอร์ก าหนดให้เป็นส่ิงกีดขวางท่ีเคล่ือนย้ายได้ (ใช้กฎข้อ 24-1)  
11. สภาพพื้นผิดปกติ (Abnormal Ground Conditions) กฎข้อ 25-1 หมายเหตุ 

11.1 ผู้เล่นไม่สามารถขอผ่อนปรนจากการยืนอยู่บนหลุมร่องรอยหรือทางวิ่งของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโพรง
สัตว์เล้ือยคลานหรือนก 

11.2 ผู้เล่นสามารถขอผ่อนปรนส าหรับสภาพท่ีลูกหยุดอยู่หรือบริเวณต้ังใจสวิงจากจุดสีบอกระยะใน
บริเวณหญ้าตัดส้ันบนพื้นสนามท่ัวไป 

หมายเหตุไม่รวมสีท่ีพ่นบอกระยะในหลุมวัดระยะตีไกล 
12. ร่องระบายน้ า (Drainage Channels)  
ร่องระบายน้ าท่ีอยู่ชิดและขนานไปกับถนนให้ถือเสมือนเป็นส่ิงกีดขวางเดียวกัน 

การปรับโทษส าหรับการละเมิดกฎสนาม 
แมทช์เพลย์- ปรับแพ้หลุม สโตรคเพลย์- โทษปรับสองสโตรค 

13. สถานที่ส่งสกอร์การ์ดการส่งสกอร์การ์ดคืน(Scoring Area, Scorecard Returned)  
สถานท่ีส่งสกอร์อาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะส่ิงต่อไปนี้อาคารช่ัวคราวเต็นท์หรือห้องถาวรนอกเหนือจากนี้

อาจก าหนดโดยติดประกาศท่ีบอร์ดประกาศเป็นทางการของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
ถือว่าได้ส่งสกอร์การ์ดคืนแล้วเมื่อผู้เล่นออกพ้นจากสถานท่ีส่งสกอร์แล้ว 

ส่วนที ่2 เง่ือนไขการแข่งขัน (Conditions of Competition)  
เงื่อนไขต่อไปนี้บงัคับใช้ตามกฎข้อ 33-1 โดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ตามท่ีได้รับการรับรองโดย R&A Rules Limited 
1. ข้อมูลจ าเพาะของไม้กอล์ฟและลูกกอล์ฟ(Specifications of Clubs and the Ball)  
1.1 รายชื่อหัวไม้ที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ(List of Conforming Driver Heads) หมายเหตุของกฎ

ข้อ 4-1  
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หัวไม ้(Driver) ท่ีผู้เล่นน ามาใช้แข่งขันส่วนของหัวไม้กอล์ฟ (Club Head) ต้องเป็นรุ่น (model) และมุม
องศาหน้าไม้ (loft) ท่ีปรากฏอยู่ในรายช่ือหัวไม้ท่ีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming Driver Heads) 
จัดท าโดย R&A ฉบับปัจจุบัน (สามารถตรวจสอบรายช่ือได้ท่ีส านักงานจัดการแข่งขัน)  

1.2 ข้อมูลจ าเพาะของร่องและรอยตอก(ค าตัดสิน 4-1/1) 
ไม้ของผู้เล่นต้องสอดคล้องกับข้อมูลจ าเพาะของร่องและรอยตอกในกฎข้อบังคับท่ีมีผลต้ังแต่วันท่ี1 มกราคม 

ค.ศ. 2010 
การปรับโทษส าหรับการน าไม้กอล์ฟที่ละเมิดเง่ือนไขเร่ิมรอบที่ก าหนดแต่ไม่ใช้สโตรค 
แมทช์เพลย์ – เมื่อสรุปผลของหลุมนั้นท่ีพบว่ามีการละเมิดให้ปรับสภาพของแมทช์โดยลดไปหนึ่งหลุม

ส าหรับแต่ละหลุมท่ีมีการละเมิดลดจ านวนหลุมมากท่ีสุดสองหลุมต่อรอบ 
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคส าหรับแต่ละหลุมท่ีมีการละเมิด 
ปรับโทษสูงสุดส่ีสโตรคต่อรอบ (สองสโตรคในแต่ละหลุมของสองหลุมแรกที่เกิดการละเมิด)  
แมทช์เพลย์หรือสโตรคเพลย์ – ถ้าพบการละเมิดระหว่างการเล่นช่วงสองหลุมถือว่าพบการละเมิดในขณะ

เล่นหลุมต่อไปและใช้การปรับโทษตามนั้น 
ขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือพบว่ามีการละเมิด 
ไม้กอล์ฟท่ีละเมิดเงื่อนไขหนึ่งอนัหรือหลายอันท่ีได้น าไปออกรอบท่ีก าหนดทันทีท่ีพบว่ามีการละเมิดเกิดข้ึนผู้

เล่นต้องแจ้งไม่ใช้ไม้กอล์ฟนั้นในการเล่นต่อฝ่ายตรงข้ามของตนในแมทช์เพลย์หรือต่อมาร์คเกอร์ของตนหรือผู้ร่วม
แข่งขันคนใดคนหนึ่งในสโตรคเพลย์ถ้าผู้เล่นนั้นไมป่ฏิบัติตามนี้ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 
 การปรับโทษส าหรับการสโตรคด้วยไม้กอล์ฟที่ละเมิดเง่ือนไขตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 

1.3รายชื่อลูกกอล์ฟที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming Golf Balls) หมายเหตุของกฎ
ข้อ 5-1  

ลูกกอล์ฟท่ีผู้เล่นใช้เล่นต้องปรากฏอยู่ในรายช่ือลูกกอล์ฟท่ีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ(List of Conforming 
Golf Balls) จัดท าโดย R&A ฉบับปัจจุบัน (สามารถตรวจสอบรายช่ือได้ท่ีส านักงานจัดการแข่งขัน) 

การปรับโทษส าหรับการละเมิดเง่ือนไขตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 
1.4ลูกกอล์ฟประเภทเดียวกัน (One Ball Condition) 
ลูกกอล์ฟท่ีผู้เล่นใช้เล่นในระหว่างรอบท่ีก าหนดต้องมียี่ห้อและชนิดเดียวกันตามรายช่ือหนึ่งช่ือท่ีปรากฏอยู่

ในรายช่ือลูกกอล์ฟท่ีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ (List of Conforming Golf Balls) จัดท าโดย R&A ฉบับปัจจุบัน 
การปรับโทษส าหรับการละเมิดเง่ือนไข 
แมทช์เพลย์ – เมื่อสรุปผลของหลุมนั้นท่ีพบว่ามีการละเมิดให้ปรับสภาพของแมทช์โดยลดไปหนึ่งหลุม

ส าหรับแต่ละหลุมท่ีมีการละเมิดลดจ านวนหลุมมากท่ีสุดสองหลุมต่อรอบ 
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคส าหรับแต่ละหลุมท่ีมีการละเมิด 
ปรับโทษสูงสุดส่ีสโตรคต่อรอบ (สองสโตรคในแต่ละหลุมของสองหลุมแรกที่เกิดการละเมิด)  
ขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือพบว่ามีการละเมิด 
เมื่อผู้เล่นพบว่าได้เล่นลูกกอล์ฟท่ีละเมิดเงื่อนไขนีผู้้เล่นต้องยกเลิกลูกนั้นก่อนเล่นบนแท่นต้ังทีของหลุมต่อไป

และเล่นต่อให้จบรอบด้วยลูกกอล์ฟท่ีถูกต้องมิฉะนั้นผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขันหากพบการละเมิดในระหว่าง 
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การเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่งและผู้เล่นเลือกท่ีจะน าลูกท่ีถูกต้องมาใช้แทนท่ีก่อนเล่นจบหลุมนั้นผู้เล่นต้องวางลูกท่ี
ถูกต้องตรงจุดท่ีได้เล่นลูกท่ีละเมิดไปหยุดอยู่ 

2. เวลาที่ใช้ควบคุมการแข่งขัน (Pace of Play) หมายเหตุ 2 ของกฎข้อ 6-7  
ในกรณีไม่มีเหตุท่ีสมควรลดหย่อนผ่อนโทษผู้ตัดสินจะท าการจับเวลาถ้าพบว่าผู้เล่นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเล่นช้า

กว่าเวลาท่ีใช้ในการเล่นท่ีก าหนดและในกรณีกลุ่มท่ีสองหรือกลุ่มต่อมาออกนอกต าแหน่งในการจับเวลาถ้าผู้เล่นคน
ใดเล่นเป็นคนแรกใช้เวลาเกิน 50 วินาทีหรือผู้เล่นคนต่อไปใช้เวลาเกิน 40 วินาทีจะถือว่าผู้เล่นเล่นช้า (Bad Time) 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มออกนอกต าแหน่งเมื่อมีช่วงระหว่างกลุ่มมากกว่าตอนเริ่มต้น 
ผู้เล่นท่ีกลุ่มถูกจับเวลาจะมีโทษเล่นช้า (Bad Time) สะสมไปตลอดรอบการแข่งขันถึงแม้ว่าในเวลาต่อมา

กลุ่มของผู้เล่นกลับไปอยู่ในต าแหน่งหรือเล่นอยู่ในเวลาท่ีใช้ในการเล่นท่ีก าหนดไว้แล้วก็ตาม 
การปรับโทษส าหรับการละเมิดเง่ือนไข 
ครั้งท่ี 1 เตือน 
ครั้งท่ี 2 ปรับโทษหนึ่งสโตรค 
ครั้งท่ี 3 ปรับโทษสองสโตรค 
ครั้งท่ี 4 ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 
หมายเหตุ 1 จะไม่มีการแจ้งให้ผู้เล่นทราบว่ามีการจับเวลา 
หมายเหตุ 2 เวลาท่ีใช้จะเริ่มทันทีท่ีผู้ตัดสินพิจารณาว่าถึงล าดับการเล่นของผู้เล่น 
หมายเหตุ 3 ในบางสถานการณ์อาจมีการจับเวลาผู้เล่นเพียงหนึ่งคนหรือสองคนแทนการจับเวลาทุกคนในกลุ่ม 
3. การหยุดเล่นชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์อันตราย (Suspension of Play Due to a Dangerous 

Situation) หมายเหตุของกฎข้อ 6-8b 
3.1 เสียงสัญญาณให้หยุดการเล่นช่ัวคราวเนื่องจากสถานการณ์อันตราย (เสียงสัญญาณยาว)  

ถ้าผู้เล่นไม่หยุดเล่นทันทีผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขันนอกจากมีสภาพเหตุการณ์ท่ีสมควรละเว้นการปรับโทษ
นั้นตามท่ีก าหนดไว้ในกฎข้อ 33-7  

หมายเหตุก าหนดให้ปิดพื้นท่ีฝึกซ้อมท้ังหมดในระหว่างหยุดการเล่นช่ัวคราวเนื่องจากสถานการณ์อันตราย
จนกว่าผู้อ านวยการจัดการแข่งขันจะประกาศเปิดให้ฝึกซ้อมได้ผู้เล่นท่ีละเมิดจะถือว่าผิดระเบียบวินัย 

3.2 เสียงสัญญาณให้หยุดการเล่นช่ัวคราว (เสียงสัญญาณส้ันติดต่อกัน 3 ครั้ง)  
3.3 เสียงสัญญาณให้กลับเข้าไปเล่นต่อ (เสียงสัญญาณส้ันติดต่อกัน 2 ครั้ง)  

4. การซ้อมระหว่างหลุม (Practice Between Holes) หมายเหตุ 2 ของกฎข้อ 7  
ระหว่างการเล่นของหลุมสองหลุมผู้เล่นต้องไม่ซ้อมสโตรคบนกรีนหรือใกล้กับกรีนของหลุมท่ีเพิ่งเล่นจบและ

ต้องไม่ทดสอบผิวกรีนของหลุมท่ีเพิ่งเล่นจบด้วยการใช้ลูกกอล์ฟกล้ิงบนกรีนนัน้ 
การปรับโทษส าหรับการละเมิดเง่ือนไข 
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคในหลุมต่อไป – ในกรณีมีการละเมิดในหลุมสุดท้ายของรอบท่ีก าหนดผู้

เล่นมีโทษปรับในหลุมนั้น 
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5. การใช้ยานพาหนะ (Transportation)  
ผู้เล่นต้องไม่ใช้ยานพาหนะทุกประเภทในระหว่างรอบท่ีก าหนดนอกจากได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน 
การปรับโทษส าหรับการละเมิดเง่ือนไข 
แมทช์เพลย์ – เมื่อสรุปผลของหลุมนั้นท่ีพบว่ามีการละเมิดให้ปรับสภาพของแมทช์โดยลดไปหนึ่งหลุม
ส าหรับแต่ละหลุมท่ีมีการละเมิดลดจ านวนหลุมมากท่ีสุดสองหลุมต่อรอบ 
สโตรคเพลย์ – ปรับโทษสองสโตรคส าหรับแต่ละหลุมท่ีมีการละเมิด 
ปรับโทษสูงสุดส่ีสโตรคต่อรอบ (สองสโตรคในแต่ละหลุมของสองหลุมแรกที่เกิดการละเมิด)  
แมทช์เพลย์หรือสโตรคเพลย์ – ถ้าพบการละเมิดระหว่างการเล่นช่วงสองหลุมถือว่าพบการละเมิดในขณะ

เล่นหลุมต่อไปและใช้การปรับโทษตามนั้น 
ขั้นตอนการปฏิบัติเม่ือพบว่ามีการละเมิด 
การใช้ยานพาหนะท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ต้องระงบัใช้ทันทีหลังจากพบว่าเกิดการละเมิดเงื่อนไขมิฉะนั้นผู้

เล่นมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 
6. การใช้แคดด้ี (Caddie)  
ให้ใช้แคดด้ีของสนามท่ีคณะกรรมการจัดให้หรือท่ีคณะกรรมการอนุญาตให้ใช้เท่านั้น 
*การปรับโทษส าหรับการละเมิดเง่ือนไข 
แมทช์เพลย์– เมื่อสรุปผลของหลุมนั้นท่ีพบว่ามีการละเมิดกฎนี้ ให้ปรับสภาพแมทช์โดยตัดไปหนึ่งหลุม

ส าหรับแต่ละหลุมท่ีมีการละเมิด ตัดจ านวนหลุมมากท่ีสุด สองหลุมต่อรอบ 
สโตรคเพลย์– ปรับโทษสองสโตรคส าหรับแต่ละหลุมท่ีมีการละเมิด  
ปรับโทษสูงสุดส่ีสโตรคต่อรอบ (สองสโตรคส าหรับแต่ละหลุมในสองหลุมแรกที่มีการละเมิด) 
แมทช์เพลย์หรือสโตรคเพลย์– ถ้าพบการละเมิดใดระหว่างการเล่นของหลุมสองหลุม ให้ถือว่าพบการละเมิด

ระหว่างการเล่นในหลุมต่อไปและต้องใช้การปรับโทษตามนั้น 
7.  การตัดสินในกรณีเสมอ (How to Decide Ties)  
ตามข้อก าหนดข้อ 10 
8. การต่อต้านการใช้สารกระตุ้น 
การตรวจสอบร่างกายเกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้นหรือการตรวจสอบเพศให้เป็นไปตามระเบียบของการกีฬา

แห่งประเทศไทย 
9. การให้ค าปรึกษาในการแข่งขันประเภททีม (Advice in Team Competitions) หมายเหตุของกฎ

ข้อ 8  
แต่ละทีมอาจแต่งต้ังบุคคลหนึ่งคนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกในทีมนั้นและให้ค าปรึกษาได้เฉพาะตอนจบ

หลุมแล้วและก่อนเล่นหลุมต่อไปเท่านั้นโดยไม่ท าให้การเล่นล่าช้าและถือว่าบุคคลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทีมตลอดเวลา
ท่ีอยู่ในการแข่งขันผู้ให้ค าปรึกษาต้องลงทะเบียนต่อคณะกรรมการด้วยตัวเองก่อนให้ค าปรึกษาในแต่ละรอบท่ี
ก าหนดหรืออาจมอบหมายให้ผู้อื่นท าหน้าท่ีแทนได้แต่ไม่สามารถเปล่ียนได้ในระหว่างรอบท่ีก าหนด 

หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้ใช้รถกอล์ฟ หรือยานพาหนะ ยกเว้นคณะกรรมการอนุญาต 
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การปรับโทษส าหรับการละเมิดเง่ือนไขข้อนี้ 
ยกเลิกสิทธิ์การให้ค าปรึกษาของบุคคลนั้น 
10. ผลการแข่งขัน (Result of the Competition)  
เมื่อผลการแข่งขันได้ติดประกาศไว้ที่บอร์ดประกาศเป็นทางการของคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้ถือว่าผล

การแข่งขันได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว 
  
15. มารยาทและการปฏิบัติตนของผู้แข่งขัน 

นักกอล์ฟต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟหมวดท่ี 1 เรื่องมารยาทในระหว่างท่ีแข่งขันนักกอล์ฟต้อง
ปฏิบัติตนต่อไปนี้ 

(1) แสดงกริยาหรือวาจาสุภาพ 
(2) ยอมรับค าตัดสิน 
(3) ละเว้นการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
(4) ละเว้นส่ิงเสพติด และสารกระตุ้นทุกชนิด 
(5) แข่งขันโดยใช้ทักษะทางกีฬา 
(6) ใหค้วามร่วมมือกับเจ้าภาพและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
กรณีท าผิดมารยาทอย่างร้ายแรง คณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ ผู้แข่งขันตามแนวทาง

ของกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟ ข้อ 33-7 
 

16. การถอนตัวในช่วงเวลาการแข่งขัน 
ก่อนการแข่งขันนักกีฬาท่ีไม่สามารถร่วมแข่งขันได้ต้องแจ้งถอนตัวด้วยตัวเองหรือโดยผู้ควบคุมทีมก่อนวัน

ประชุมผู้ควบคุมทีม 
ระหว่างรอบท่ีก าหนดในแต่ละวันหรือจบรอบท่ีก าหนดในแต่ละวันถ้านักกอล์ฟไม่สามารถร่วมแข่งขันต่อได้

นักกอล์ฟหรือผู้ควบคุมทีมต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยเร็วหรืออย่างช้าท่ีสุดคือหลังจากกลุ่มสุดท้ายจบหลุม
สุดท้าย 10 นาทีและลงช่ือรับรองเหตุผลการถอนตัวในใบไม่ลงท าการแข่งขัน 

 
17. วันฝึกซ้อม 

วันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการให้ออกรอบได้กลุ่มละไม่เกิน 4 คนให้นักกอล์ฟซ้อมได้ลูกเดียว 
 นักกอล์ฟสามารถซ้อมตีลูกท่ีสองได้ก็ต่อเมื่อ 

- ตีลูกช็อตแรกจากแท่นทีลูกไม่อยู่ในแฟร์เวย์ 
- ตีลูกช็อตท่ีสองของหลุมพาร์5 แล้วลูกไม่อยู่ในแฟร์เวย์ 
- ตีลูกขึ้นกรีนแต่ลูกไม่อยู่บนกรีน 

 นักกอล์ฟสามารถซ้อมตีลูกในอุปสรรคได้ 2 ลูกถ้าไม่ท าให้กลุ่มหลังติดขัด 
 นักกอล์ฟต้องช่วยกันรักษาสภาพสนามโดยการซ้อมนั้นต้องไม่ท าให้สนามเสียหาย 
 การซ้อมนั้นต้องไม่ท าให้กลุ่มท่ีตามหลังมาติดขัด 
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หมายเหตุ วันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ ให้เป็นดุลพินิจของเจ้าภาพจัดการแข่งขัน หากไม่มีวันฝึกซ้อมอย่างเป็น
ทางการ ข้อนี้ไม่บังคับใช้ ให้ใช้ระเบียบของสนามนั้นๆ 

 

18. การตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน (Disqualification)  
18.1 การแข่งขันประเภททีม 

18.1.1 โทษท่ีก าหนดให้ตัดสิทธิ์จากการแข่งขันตามกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟมีผลเฉพาะในรอบก าหนด
ท่ีถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน และอาจเล่นในทีมได้อีกในวันต่อไป 

18.1.2 ในระหว่างการแข่งขัน ถ้าทีมใดมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน ผู้แข่งขันท่ีเหลือในทีมท่ียังมีสิทธิ์
แข่งขันประเภทบุคคลอาจแข่งขันประเภทบุคคลในวันต่อไป 

18.2 การแข่งขันประเภทบุคคล 
โทษท่ีก าหนดให้ตัดสิทธิ์จากการแข่งขันตามกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟเป็นการตัดสิทธิ์ตลอดการแข่งขัน 

 

19. กฎสนามและเง่ือนไขการแข่งขันเพิ่มเติม 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันต้องจัดท าและประกาศกฎสนามเพิ่มเติมให้ทราบในระหว่างการประชุมผู้

ควบคุมทีมซึ่งจัดให้มีการประชุมก่อนวันท าการแข่งขันวันแรกอย่างน้อยหนึ่งวันพร้อมติดประกาศบนกระดานติด
ประกาศให้ผู้แข่งขันก่อนวันท าการแข่งขันวันแรก 
หมายเหตุระยะสนาม และเวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน (Yardage and Pace of play) ควรประกาศไว้ที่สนามก่อนการ
แข่งขันอย่างน้อย 7 วัน 

 

20. การประท้วงและการตัดสิน 
การประท้วงเทคนิคหรือขอค าช้ีแจงเรื่องการตัดสินให้ท าเป็นหนังสือด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือและ

ต้องให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างละเอียดและครบถ้วนต าแหน่งท่ีเกิดเหตุช่ือผู้แข่งขันกลุ่มจังหวัดท่ี
สังกัด ลงช่ือและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ของผู้ประท้วง 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจพิจารณาไม่รับเรื่องประท้วงหากเห็นว่าผู้ประท้วงไม่มีน้ าใจเป็นนักกีฬา ไม่
เหมาะสมเรื่องเวลา(เกินสิบห้านาทีหลังจากประกาศผลการแข่งขัน) หรือมีข้อมูลพยานหลักฐานไม่เพียงพอ 

การประท้วงให้เป็นไปตามแนวทางของกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟข้อ 34-1b, 34-2 และ 34-3  
การประท้วงอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

พ.ศ. 2550  
กรณีเกิดข้อขัดแย้งท่ีไม่มีในระเบียบนี้ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจช้ีขาด และถือว่าค า

ตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นท่ีส้ินสุด 
 

21. คุณสมบัติของผู้ตัดสินและกรรมการ 
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้แต่งต้ังและมอบหมายผู้แทนสมาคม ฯ ท า

หน้าท่ีพิจารณาคุณสมบัติวิทยากร ผู้ตัดสินท่ีขึ้นทะเบียนและกรรมการเพิ่มเติม 
21.1 คณะกรรมการผู้ตัดสิน 
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(1) ผู้ตัดสินต้องผ่านการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรผู้ตัดสินของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่ง
ประเทศไทย ฯ และ/หรือหลักสูตร R&A Level 2 หรือ Level 3 

(2) ผู้ตัดสินดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้รับการพิจารณาจาก
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ฯ แต่งต้ังให้
ไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ 

21.2 การปฏิบัติหน้าท่ี 
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตัดสินต้องตระหนักและค านึงถึงส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องหรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อไม่ให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประท้วงฯ อันเช่ือได้ว่าไม่
โปร่งใสหรือไม่ยุติธรรมในการตัดสิน 

 
22. ผู้สื่อข่าวและการประชาสัมพันธ ์

ผู้แข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามการร้องขอของคณะกรรมการจัดการแข่งขันหากผู้ส่ือข่าวประสงค์จะท า
การสัมภาษณ์โดยให้สัมภาษณ์ในทันทีหลังจากส่งสกอร์การ์ดคืนให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันแล้วท้ังนี้เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ส่ือข่าวในการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 

 
23. การแต่งกาย 

23.1 วันแข่งขันและวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ 
 ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาชายแต่งกายในชุดสุภาพ - ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์กางเกงวอร์มเส้ือ
ไม่มีปก ไม่มีแขน และรองเท้าไม่มีส้น 
 ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาหญิงแต่งกายในชุดสุภาพ - ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์เส้ือไม่มีปกและ
รองเท้าไม่มีส้น 
23.2 พิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน 
 ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมทุกท่านแต่งกายชุดประจ าทีม 

หมายเหตุ ให้การแต่งกายดังกล่าวรวมถึงในทุกพื้นท่ีของสนามแข่งขัน 
 

24. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
 23.1 สถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น 
 กีฬากอล์ฟแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างการเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นกับการเป็นนักกอล์ฟอาชีพ  

 นักกีฬาซึ่งเข้าท าการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับสถานภาพสมัครเล่นอย่างชัดเจนโดยไม่รับเงิน
หรือค่าตอบแทนหรือไม่รับประโยชน์ในการส่งเสริมหรือการขายส่ิงใด หรือไม่ยินยอมให้ใช้ช่ือหรือภาพเหมือนแก่
บุคคลท่ีสามเพื่อการส่งเสริม การโฆษณา หรือการขายส่ิงใดท้ังทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ไม่ติดเครื่องหมายการค้า
อื่นท่ีไม่ใช่ผู้ผลิตบนเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ท่ีใช้ท าการแข่งขันที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดท่ัวไป 

 การละเมิดครั้งท่ี 1 - เตือน 
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 การละเมิดครั้งต่อไปจะพิจารณาตามกฎข้อบังคับและค าตัดสินสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น ฉบับ พ.ศ. 
2559 

23.2 ห้ามน าตราหรือเครื่องหมายการค้าท่ีเป็นการประชาสัมพันธ์การขายเกี่ยวกับบุหรี่หรือเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ใส่ลงบนชุดท่ีใช้ในการแข่งขันโดยเด็ดขาด 

23.3 ช่ือบนอุปกรณ์กอล์ฟและเส้ือผ้า (ค าตัดสินสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น 6-2/13).  
 นักกอล์ฟท่ีมีทักษะหรือมีช่ือเสียง อาจให้ช่ือของตนเองปรากฏบนอุปกรณ์ เส้ือผ้าหรือรองเท้า 
นอกเหนือไปจากช่ือและ/หรือโลโก้ของผู้ผลิตอุปกรณ์เส้ือผ้าหรือรองเท้าหรืออุปกรณ์กอล์ฟท่ีต้องเป็น
แบบปกติซึ่งสามารถหาได้ตามแหล่งค้าปลีก  
 อาจติดช่ือและ/หรือโลโก้ของสถาบันการศึกษาบนถุงกอล์ฟร่มรองเท้ากอล์ฟหรือเส้ือผ้าของผู้เล่นท่ี
เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษานอกจากช่ือของผู้ผลิตและ/หรือโลโก้ช่ือของผู้เล่น 
หมายเหตุ ซื่อ/โลโก้จะต้องไม่ปรากฏมากกว่าหนึ่งท่ีบนอุปกรณ์หรือเส้ือผ้าหรือรองเท้า 
 ขนาดโดยรอบ(perimeter)ช่ือ/โลโก้บนถุงกอล์ฟและร่มต้องไม่เกิน 500 มม. หรือ 20 นิ้ว  
 ขนาดโดยรอบ(perimeter) ช่ือ/โลโก้บนเส้ือหรือรองเท้าต้องไม่เกิน 220 มม. หรือ 9 นิ้ว  
 

25. มารยาทของผู้แข่งขันและเจ้าหน้าที่ประจ าทีม 
วัตถุประสงค์ของการแข่งขันคือการสะท้อนภาพของผู้แข่งขันท่ีมีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยเป็นผู้ท่ีมี

กิริยามารยาทอันเป็นท่ียอมรับในสังคมท่ัวไปและมีน้ าใจเป็นนักกีฬาท้ังนี้ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการแข่งขันหรือนอกการ
แข่งขันก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวการกระท าใดๆดังต่อไปนี้แสดงว่าละเลยและจะถูกพิจารณา
โทษตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันเห็นสมควร 

(1) กระท าการหรือประพฤติปฏิบัติตนผิดต่อธรรมเนียมปฏิบัติท่ัวไปไม่ว่าจะเป็นของสังคมหรือวงการกอล์ฟ 
(2) มีความประพฤติส่วนตัวบางประการซึ่งไม่เป็นท่ียอมรับของสังคมส่วนรวม 
(3) กระท าการหรือประพฤติตนก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่การแข่งขัน 
(4) ไม่ปฏิบัติตามกฎกอล์ฟท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันประกาศใช้หรือจงใจละเมิดกฎระเบียบของการ

แข่งขันเพื่อให้ตนเองได้เปรียบรวมถึงการกล่าววาจาไม่สุภาพต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
(5) เล่นการพนัน 
(6) สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ระหว่างการแข่งขัน 
(7) ใช้เครื่องมือส่ือสารระหว่างรอบแข่งขัน 
(8) มีเรื่องทะเลาะวิวาท 

 
26. รางวัลการแข่งขันระดับชาติ 

26.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550  
(1) รางวัลท่ี 1 เหรียญชุบทองและประกาศนียบัตร 

- ประเภททีมชาย 4 เหรียญ และประเภทบุคคลชาย 1 เหรียญ รวม 5 เหรียญ 
- ประเภททีมหญิง 3 เหรียญ และประเภทบุคคลหญิง 1 เหรียญ รวม 4 เหรียญ 
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(2) รางวัลท่ี 2 เหรียญชุบเงินและประกาศนียบัตร 
- ประเภททีมชาย 4 เหรียญ และประเภทบุคคลชาย 1 เหรียญ รวม 5 เหรียญ 
- ประเภททีมหญิง 3 เหรียญ และประเภทบุคคลหญิง 1 เหรียญ รวม 4 เหรียญ 

(3) รางวัลท่ี 3 เหรียญชุบทองแดงและประกาศนียบัตร 
- ประเภททีมชาย 4 เหรียญ และประเภทบุคคลชาย 1 เหรียญ รวม 5 เหรียญ 
- ประเภททีมหญิง 3 เหรียญ และประเภทบุคคลหญิง 1 เหรียญ รวม 4 เหรียญ 

(4) โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร  
จ านวน 2 รางวัล 

(5) โล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นทีมชาย1 รางวัล และทีมหญิง 1 รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร 
จ านวน 2 รางวัล 

                 หมายเหตุ : เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ 
                                 ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็นผู้ด าเนินการให้ 

 
26.2 รางวัลนักกีฬาดีเด่นและผู้ฝึกสอนดีเด่นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักกีฬา ประกอบด้วย 

(1) ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ 
(2) วิทยากรสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ 
(3) ผู้ตัดสินสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ฯ 

26.3  หลักเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย 
(1) เป็นนักกีฬาชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ 
(2) เป็นนักกีฬาท่ีมีทักษะและเทคนิคการเล่นท่ีสูง 
(3) เป็นนักกีฬาท่ีมีมารยาทแล้มีน าใจเป็นนักกีฬาท้ังในและนอกเวลาท าการแข่งขัน 
(4) เป็นนักกีฬาท่ีปฏิบัติตามมารยาท กฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟระเบียบการแข่งขันและค าตัดสินของผู้

ตัดสิน/คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
(5) อื่น ฯ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของคณะกรรมการ 

26.4   หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ฝึกสอนดีเด่น ประกอบด้วย 
(1) ต้องมีรายช่ือปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ฝึกสอน

ในกีฬากอล์ฟ 
(2) ต้องเป็นผู้ท่ีมีมารยาทดี มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองรวมมากท่ีสุด ถ้าเหรียญทอง

เท่ากัน ให้พิจารณาเหรียญเงิน และหรียญทองแดงตามล าดับ 
(3) เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการแข่งขัน ข้อบังคับของสมาคม ฯ และของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(4) อื่น ฯ ตามมติข้อตกลงในท่ีประชุมของคณะกรรมการ 

การตัดสินช้ีขาดให้ใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมโดยจะท าพิธีมอบรางวัลหลังจากเสร็จส้ินการแข่งขันวัน
สุดท้ายในบริเวณสนามแข่งขันผู้แข่งขันและเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมท่ีได้รับรางวัลแต่งกายชุดประจ าทีมข้ึนรับรางวัล 
หมายเหตุ รางวัลการแข่งขันในระดับภาคให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
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27. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 

(1) ให้นักกีฬาท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันเป็นผู้รับรางวัลด้วยตนเอง และแต่งกายด้วยชุดแข่งขันกีฬากอล์ฟ 
(2) พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวัล ให้ใช้เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 

 
28. การร่วมพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน 

ผู้ควบคุมทีมผู้ฝึกสอนและผู้แข่งขันทุกคนต้องอยู่ร่วมในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็น
เกียรติแก่ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดแข่งขันและแสดงความยินดีต่อทุกทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขันและผู้ร่วม
แข่งขันทุกคน 

 
******************************* 

 
 


